
Contentbeheerder gezocht 

Ben je nieuwsgierig naar alles wat in onze gemeente gebeurt en wil je daar graag over 

schrijven? Voel je je betrokken bij onze gemeente en wil je dat uitdragen? Dan zijn wij  

op zoek naar jou! 

De werkgroep communicatie van De Drieklank bestaat uit twee webmasters, een adviseur, 

een predikant (tevens contentbeheerder) en een algemene communicatie-medewerker.  

I.v.m. het aanstaande emeritaat van onze predikant/contentbeheerder, zoeken wij iemand 

die kan helpen onze website bij te houden. Stukjes schrijven over onderwerpen die vanuit 

de kerkelijke gemeente worden aangereikt. Foto's plaatsen en nieuwsberichten redigeren. 

Kun je met een CMS werken of wil je dat leren? Heb je een prettige hand van schrijven? 

Meld je dan aan, we hebben je graag in ons team!  

Wat doe je als contentbeheerder: 

• Je verwerkt onder meer persberichten en herschrijft deze voor de website; 

• Je beschikt over een neus voor nieuws dat voor kerkleden en kerkelijk 

belangstellenden interessant is en weet waar je dat kan vinden; 

• De contentbeheerder weet ook goed de weg te vinden op sociale media en daar 

relevant nieuws te filteren dat je kan omzetten naar een goed leesbaar en 

begrijpelijk artikel; 

• Indien nodig plaats je zelf ook berichtjes op de sociale mediakanalen van De 

Drieklank: facebook, Instagram en twitter; 

• Je werkt nauw samen met de dominees, kerkenraad, de eventuele andere 

contentbeheerder(s) en de webmaster(s); 
• Je wordt ondersteund vanuit de werkgroep communicatie en maakt daar ook deel 

van uit. Deze komt ongeveer 2 x per jaar bij elkaar. 

Wat vragen wij: 

Allereerst heb je een hart voor onze gemeente en onze idealen. Daarnaast wil je deze actief 

uit dragen. Je beheerst de Nederlandse taal goed, en bent in staat zelfstandig nieuws te 

vinden en daar een artikel van te maken. Je hebt affiniteit met sociale media en weet qua 

nieuws het kaf van het koren te scheiden. Je bent je goed bewust van het feit dat je 

namens de kerk spreekt en weet de juiste toon te treffen.  

Om het werk te kunnen doen dien je te beschikken over een computer met internet om de 

artikelen online te kunnen plaatsen. Je hebt 2 à 3 uur per week beschikbaar, waarbij je zelf 

je tijd in kunt delen. Als contentbeheerder krijg je ruim de mogelijkheid om ervaring op te 

doen en is er veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit. 

De procedure: 

Je meldt je aan bij de Werkgroep Communicatie via de secretaris Ingrid Meier: meier-

woortman@home.nl of 06-50690915. Na aanmelding zullen we eerst een kennismakings-

gesprek hebben waarin je al je vragen kwijt kunt. Als dit van beide zijden positief verloopt, 

draagt de werkgroep je voor als nieuwe contentbeheerder bij de kerkenraad.  

Interesse? 

Voor meer informatie kun je terecht bij Ds. Harry Harmsen via info@dedrieklankassen.nl. 

Stel gerust je vragen. Natuurlijk is het mogelijk de CMS van de website te bekijken en te 

proeven aan het werk als contentbeheerder. Lijkt het wat? Meld je aan! 


